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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 16-án 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Bánáti Bence alpolgármester 
Gräff Albertné képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Rácz Balázs képviselő 
Rokfalusy Balázs képviselő 
Spanisberger János képviselő 

 
Dr. Németh József jegyző 

 

Schuszter Gergely: köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes. 
Ismertette a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Pályázat kiírása védőnő helyettesítésére 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

meghatározása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
3. Utak kátyúzása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
4. A FAKULT Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
5. Közútkezelői hozzájárulások 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
6. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 

Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző 
 
7. A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
8. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
9. Egyebek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
10. A Kossuth L. u. 49. szám alatti bérlakás ügye 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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11. Kormosné Berinszki Ildikó peren kívüli egyezségi ajánlata 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
12. A Dunabogdányi Vízi Sport Egyesület bérleti szerződésének ügye 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Pályázat kiírása védőnő helyettesítésére 
 
Dr. Németh József: Leschinszky Krisztina védőnő bejelentette, hogy 2015. július 1-től szülési 
szabadságra kíván menni. Erre tekintettel szükséges pályázatot kiírni a védőnői munkakör betöltésére, 
határozott időre, előre láthatólag 2 évre, a szülési szabadság, illetve gyed idejére, melynek kezdete 2015. 
június 1. napja. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján - törvény eltérő 
rendelkezése hiányában - közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan 
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A 
pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. 
A pályázat meghirdetése a KÖZIGÁLLÁS-on történik, valamint egyidejűleg a községi honlapon is 
közzétesszük. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
26/2015. (III. 16.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján – a határozat mellékletét képező tartalommal - 
pályázatot ír ki a védőnői állás betöltésére. 
 
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
Jegyző útján gondoskodjon az 1. pontban foglalt pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint a helyben szokásos 
módon történő megjelentetéséről. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a pályázati felhívás megjelentetésére: a döntést követő 15 napon belül. 

 
 
2. napirendi pont: Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási 
idejének meghatározása 
 
Gräff Albertné: Ismerteti az óvodai beiratkozás időpontját, részleteit, a szükséges iratokat. A 
beiratkozásról és annak részleteiről a Bogdányi Híradó áprilisi számában közleményben tájékoztatják az 
érintett szülőket. Ismertette továbbá az óvoda napi, heti nyitva tartását, valamint a nyári és téli zárva 
tartás javasolt idejét, ezt idén is a kialakult gyakorlatnak megfelelően határozták meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatokat. 

 
27/2015. (III. 16.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Német 

Nemzetiségi Óvoda Kindergarten nyitva tartási ideje: napi 11 óra (06:00-17:00 óra között), heti 
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55 óra, az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A Képviselő-testület az 
Óvoda nyári zárva tartását 2015. július 27-től augusztus 21-ig, téli zárva tartását 2015. december 
24-től december 31-ig határozza meg. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri az Óvoda vezetőjét, hogy az Óvoda zárva tartásáról minden szülőt 
értesítsen. 

 
Felelős: Gräff Albertné óvodavezető 
Határidő: folyamatos 
 
 
28/2015. (III. 16.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány 
Község Önkormányzata által fenntartott Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten intézmény 
2015/2016. nevelési évére az óvodai jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
Az óvodai felvétel időpontja: 

2015. május 4. (hétfő) 8:00 – 12.00 óráig 
2015. május 5. (kedd) 8:00 – 12.00 óráig 
2015. május 6. (szerda) 8:00 – 12.00 óráig 
2015. május 7. (csütörtök) 8:00 – 12.00 óráig 
2015. május 8. (péntek) 8:00 – 12.00 óráig. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére. 
 
Felelős: Dr. Németh József jegyző, Gräff Albertné óvodavezető 
Határidő: 2015. április 4. 

 
 
3. napirendi pont: Utak kátyúzása 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az utak javítására, kátyúzására beérkezett ajánlatokat. Az ajánlatot tevők 
közül a Tubi-Hani Kft. bejárta az érintett utcákat. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében erre a 
célra tervezett forrás figyelembe vételével javasolja a következőket: a még nem szilárd burkolatú utak 
közül a Svábhegy utca mart aszfalttal történő burkolását kb. 250 fm hosszban, az Erzsébet királyné 
utcában 400 m2 meleg aszfaltozást, valamint a felmért kátyúk szabálytalan alakban történő kijavítását 
meleg aszfalttal. Álláspontja szerint minél nagyobb felületet egybefüggően lenne jó szilárd burkolattal 
ellátni, újraaszfaltozni, így néhány év alatt ütemezetten megújíthatók a település utcái. Tájékoztatja 
továbbá a Képviselő-testületet, hogy 4 m3 hideg aszfalt beszerzése megtörtént, ennek bedolgozása saját 
erővel történik, kezdve a legkritikusabb helyekkel. 
 
Rokfalusy Balázs: A vállalt garanciaidő figyelembe vételét javasolta. 
 
Spanisberger János: Egyetért azzal a céllal, hogy minél nagyobb felületet egyben kerüljön 
aszfaltozásra. Az ajánlatok kiértékelése alapján úgy látja, hogy a kátyúzás esetében nincs nagy különbség, 
annak tartóssága időjárásfüggő elsősorban. Felhívta a figyelmet, hogy a Hajóka Kft. tavaly dolgozott 
már a faluban, az elvégzett munkájuk garanciaidőben van, ez is érvényesíthető adott esetben, 
amennyiben mellettük dönt a Képviselő-testület. 
 
Schuszter Gergely: Felhatalmazást kér, hogy a két legkedvezőbb ajánlatot adó céggel tárgyaljon a 
szerződéskötés érdekében, a pontos útszakaszok kijelölését pedig bizottsági ülésen határozzuk meg. 
Április első felében szeretné az útjavításokat elvégeztetni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
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29/2015. (III. 16.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
- felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az utak javítására, kátyúzásra beérkezett 

ajánlatok alapján a Tubi-Hani Kft.-vel és a Hajóka Kft.-vel kezdje meg a szerződéskötési 
tárgyalásokat; 

- felhatalmazza a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a 2015. 
évi költségvetési keret figyelembe vételével az útszakaszok pontos kijelölését végezze el. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
4. napirendi pont: A FAKULT Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítása 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: FAKULT, 
Egyesület) által összeállított módosított megállapodást. A Mercedes kisbusz üzemben tartásra történő 
átadása ügyében az Egyesülettel abban állapodott meg, hogy az Önkormányzat évi 85.000,- Ft összegű 
támogatást nyújt részükre. Kétségtelen, hogy ez a gépjármű a legidősebb és a legrosszabb állapotú, a 
támogatás fejében a Művelődési Ház rendelkezésére áll önkormányzati rendezvényekhez. 
 
Spanisberger János: A gépjármű kapcsán a rendezvényekhez kapcsolódó önkormányzati igénybevétel 
korlátlanságának rögzítését javasolja. Felveti a helyiséghasználat, terembérlet kérdését, megítélése szerint 
konkretizálni kellene, hogy melyik termet mire használhatják. 
 
Schuszter Gergely: Egyetért a gépjármű igénybevételét érintő pontosítással. Az Egyesület használja a 
színpad alatt kialakított próbatermet, raktárhelyiséget a színpad mögött, továbbá az ún. klubszoba 
(kisterem) van a használatukban. Másik oldalon viszont nagyon sok mindent tesznek is a falu kulturális 
életében. Javasolja, hogy egy évre köttessen ez a kiegészített megállapodás a tapasztalatszerzés 
érdekében, habár tisztában van vele, hogy többé éve működnek már így, berendezkedtek, és korrekt az 
együttműködés az Önkormányzat és az Egyesület között, amit szeretne is megtartani. Az egy év 
tapasztalata alapján pedig hosszabb időre szóló megállapodás köthető. 
 
Spanisberger János: Tudomása szerint a klubszobát kizárólagosan használják, ilyen alapon más is 
jöhet hasonló igénnyel. 
 
Rokfalusy Balázs: Nem ért egyet az egy éves szerződéssel, erről az Egyesület képviselőivel egyeztetni 
kell. Az éves felülvizsgálat ellen nincs kifogása, azt a jelenlegi megállapodás is lehetővé teszi. Viszont 
határozott egy éves idő beemelése bizalmatlanságra utal. Ezt nem támogatja. 
 
Gräff Albertné: A megbízott igazgató ideje alatt alakult ki ez a kizárólagos helyiséghasználat, korábban 
nem így volt. 
 
Rácz Balázs: Az egy éves határozott időt a tapasztalatszerzés érdekében tudja támogatni új 
képviselőként. Így biztosan visszatér az új Képviselő-testület az Egyesülettel való együttműködésre. Ha 
jól működik, folytatható változatlan tatalommal, viszont ha valamit korrigálni kell, az biztosan nem 
marad így el. 
 
Dr. Hidas András: Az egy év „próbaidő” értelmét nem látja, mivel már több éves jó együttműködésről 
beszélünk. Megítélése szerint az ominózus helyiséghasználat kérdése kezelhető külön, ez a probléma új, 
most jött elő. A megállapodásban pedig jelenleg is benne van az a lehetőség, hogy bármikor hozzá lehet 
nyúlni, ha igény van a módosításra. 
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A Képviselő-testület Rokfalusy Balázs indítványát – mely az Önkormányzat és a FAKULT közötti 
megállapodás időtartamának egy évnél hosszabb időszakban való meghatározására irányul – 2 igen 
szavazattal, 5 tartózkodás szavazat ellenében elvetette. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
30/2015. (III. 16.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 
Önkormányzat és a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület (2023 Dunabogdány, Hegy u. 7.) 
közötti módosított Együttműködési megállapodást azzal, hogy a megállapodás egy év határozott 
időre szól. Az egy év elteltével a Felek a tapasztalatok alapján a megállapodásban foglaltakat 
felülvizsgálják és annak figyelembe vételével újrakötik. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az Egyesület értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
5. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulások 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmeket. Az első kérelem egy Ág utcai ingatlan villamos energia 
ellátására irányul, földkábeles csatlakozóvezetékkel. A második kérelem a Kutyahegyen lévő T-Mobile 
bázisállomás optikai kábel ellátására irányul, ez meglévő oszlopokon történő légkábeles kivitelezéssel 
történne, illetve részben földkábeles vezetékkel. Az Önkormányzat előtti meglévő kötésponttól új kábel 
létesítésével tervezik a megvalósítást. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatokat. 

 
31/2015. (III. 16.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 3019 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű ingatlan tulajdonosa – közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 2889 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához - 
a csatolt SE-PLAN-D szám: 12851/2015. munkaszámú - műszaki tervdokumentáció (készítette: 
ELMŰ Hálózati Kft.) alapján. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
 

32/2015. (III. 16.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 752 hrsz.-ú kivett közterület, 2536/11 kivett beépítetlen terület, 1636 hrsz.-ú kivett 
közút, 2550/2 hrsz.-ú kivett út, 2556 hrsz.-ú gyep (rét), 2683 hrsz.-ú kivett vízfolyás, 1348/1 kivett 
út, 033 hrsz.-ú kivett közút, 2020 hrsz.-ú kivett közút, 2005 hrsz.ú kert megnevezésű ingatlanok 
tulajdonosa – közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 1 TMH bázisállomás 
optikai ellátása megnevezésű – ST-059-K/2014. témaszámú engedélyezési terv (készítő: 
STENTOR MI Mérnöki Iroda Kft. - 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 45/13.) megvalósításához. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
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6. napirendi pont: Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
 
Dr. Németh József: A nyári időszakban 2015. augusztus 10-től augusztus 21-ig, téli időszakban pedig 
2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetet. Az 
igazgatási szünet alatt ügyelet lesz a Hivatalban a kialakult gyakorlatnak megfelelően. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

33/2015. (III. 16.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el 2015. augusztus 10-től augusztus 21-ig, 
valamint 2015. december 21-től december 31-ig. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Dr. Németh József jegyző 
Határidő: az intézkedések megtételére: 2015. július 15. és 2015. november 25. 

 
 
7. napirendi pont: A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a 2015. évre érvényes közbeszerzési értékhatárokat, valamint az ennek 
figyelembe vételével összeállított közbeszerzési tervet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

34/2015. (III. 16.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 33. § alapján jóváhagyja „Dunabogdány Község Önkormányzata 2014. évi 
közbeszerzési tervét” a határozat mellékletét képező tartalommal. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy intézkedjen a terv megjelentetéséről a község honlapján. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
8. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Megtartottuk a körzeti megbízott jelenlétében a szervezés alatt álló helyi Polgárőrség alakuló tájékoztató 
összejövetelét. Sajnálattal kell kijelenteni, hogy egyelőre nincs elegendő jelentkező, ez pedig kétségessé 
teszi a szervezet beindítását. Április elején lesz az újabb találkozó, addig még várják a jelentkezőket. Ezt 
követően az áprilisi rendes képviselő-testületi ülésen kerül napirendre a téma. 
 
Tájékoztatás hangzott el a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. március 
4-i üléséről, ennek napirendjei a Rendszerfejlesztési pályázat állása, a 2014. évi költségvetés módosítása, 
a 2015. évi költségvetési koncepció, a kiépülő regionális hulladékkezelő üzemeltetés volt. 
 
A Kertbarát Kör megkereste Önkormányzatunkat, hogy a főúton a településközpontban a 
villanyoszlopokon virágot helyeznének el, a Petőfi S. utca és a Strand utca között, ehhez 75 e Ft 
önkormányzati támogatást kérnének. A szükséges tulajdonosi hozzájárulást ők szerzik be. 
 
Rokfalusy Balázs: javasolta, hogy a Patak utcáig menjen a virágosítás. 
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A Kertbarát Kör Horányi György emléktábla elhelyezéséhez kéri az Önkormányzat elvi hozzájárulását, 
annak érdekében, hogy az ügyben tovább tudjanak lépni. Az elvi támogatást követően a kihelyezendő 
tábla pontos helyének és méretének meghatározása további egyeztetést és külön jóváhagyást igényel. 
 
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a Művelődési Házban Horányi György emléktábla 
elhelyezéséhez. 
 
Az óvodai férőhely bővítési pályázat kapcsán felülvizsgálták a rendelkezésre álló terveket. A meglévő 
terv már kicsi, ezért újra kell tervezni a bővítést. A pályázaton csak a tényleges plusz férőhely után lehet 
támogatást igényelni, ezért a pályázaton részt venni nem tudunk. Az új épület melletti két csoportszobás 
épület ugyanis elbontásra javasolt, és ennek helyén létesülne egy új kibővített épület, viszont miután a 
pályázat csak a jelenlegi férőhelyhez képesti kapacitásbővítést támogatja (max. 25 x 1,500 e Ft-ra 
pályázhatnánk), így ezt a lehetőséget igénybe venni nem tudjuk.  
 
A Művelődési Ház kerttervének beárazása megtörtént, nagyságrendileg 10 M Ft összegről beszélünk, 
eddig 8 M Ft áll rendelkezésre különböző forrásokból, további támogatásokra számíthatunk. 
 
Részvétét fejezte ki saját maga és az Önkormányzat nevében a Község Díszpolgára, Waltraut Lämmle 
asszony halála miatt. Temetésén a település delegációja is részt vett. 
 
 
9. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Tájékoztató az ápolási települési támogatásról, illetve a belterületi égetés szabályairól 
 
Dr. Németh József: Tájékoztatást ad a szociális ellátásokkal összefüggésben az előző képviselő-
testületi ülés óta megjelent jogszabályváltozásról, melynek értelmében az ápolási települési 
támogatásban részesülő számára az ápolás, gondozás ideje szolgálati időnek számít a jövőben, 
amennyiben a támogatás összege eléri az ápolási díj 80 %-át. 
Ismerteti továbbá a növényi hulladékok szabadtéri égetésével kapcsolatos új szabályokat. 
 
b) Komposztáló telep helyzete 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szóban forgó önkormányzati ingatlan 
gyakorlatilag megtelt, ezért is kérdés, hogy a jövőben hogyan történjen az ágas kerti, növényi hulladék 
kezelése. A terület kitisztítására, és az ágak ledarálására és hasznosítására van érdeklődés, azonban sok 
olyan hulladék is van, ami ilyen módon nem hasznosítható. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy az ágas növényi, kerti hulladék kezelése, begyűjtése 
ügyében alternatív megoldást kell kidolgozni, ennek előkészítése kezdődjön meg. 
 
c) TANDEM Mérnökiroda Kft.-vel való együttműködés 
 
Schuszter Gergely: A 2015. évi költségvetési rendeletben 500.000,- Ft-ot terveztünk utak, járdák 
tervezésére. Ajánlatot kért a TANDEM Mérnökiroda Kft.-től a Petőfi S. utca és az Iskola utca járda 
tervezési munkáinak elkészítésére, ennek összege 300.000,- Ft + ÁFA. A fennmaradó ÁFÁ-val együtt 
119.000,- Ft erejéig, mint keretösszegre a Kft.-vel erre az évre szóló szakmai tanácsadás, segítségnyújtás, 
kivitelezési munkáknál ellenőrzési feladatok ellátása tárgyban kötne az Önkormányzat szerződést a 
TANDEM Mérnökiroda Kft.-vel. 
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A Képviselő-testület egyetértett a szakmai tanácsadás, segítségnyújtás, kivitelezési munkáknál ellenőrzési 
feladatok ellátása tárgyú szerződés megkötésével, a Petőfi S. utca – Iskola utca járda tervezési 
munkáinak elkészítését bizottsági szinten javasolta a cég képviselőjének meghívásával tárgyalni. 
 
d) Pünkösdi fesztivál programterve 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a pünkösdi fesztivál programtervét. A korábbi fesztivál helyett idén 
háromnapos összművészeti programsorozat a tervezet része, melynek helyszíne a Művelődés Ház és 
annak udvara. A rendezvény célja, hogy felajánlások révén további bevétel képződjön, a szabadtéri 
rendezvénytér fejlesztés finanszírozására. 
 
 
e) Tájékoztató a LED-es közvilágítás korszerűsítésről 
 
f) A Dunabogdány 1112, 1117, 1126/3 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásának lehetősége 
 
10. napirendi pont: A Kossuth L. u. 49. szám alatti bérlakás ügye 
 
11. napirendi pont: Kormosné Berinszki Ildikó peren kívüli egyezségi ajánlata 
 
12. napirendi pont: A Dunabogdányi Vízi Sport Egyesület bérleti szerződésének ügye 
 
A 9/ e)-f), valamint a 10-12. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön 
jegyzőkönyvben szerepel. 
 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 21:45 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


